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مىقف دول الجىار العربي )إيران وتركيا والكيان الصهيىني(  من التغيير في النظم 

 . 2011السياسية العربية بعد 

 

 زيتوني محمدأ. 

 ــ سكيكدةــ  5555أوت  02جامعة 

 مقدمت: 

والترابـ "  "Laverageجاهذ ألادبُاث نلى ؤن الهامل الخاسجي في جإزحٍر في الثىساث له حاهبان: العؿىة"

Linkage وبرا وان الجاهب ألاٌو ًىحى مىحى اإلاخاؾش، فةن الجاهب الثاوي ًىفش الفشص، وكذ جطل العؿىة بلى خذ  "

الخذخل في شاون الذٌو إلحهاع الخدىالث الذًملشاؾُت التي ال جخفم مو مطالحها، نلى الشغم ؤن اإلايىن الخاسجي 

غحر ؤهه  لم ألهه ال ًىحذ ش يء بظمه دًملشاؾُت دولُت،َى مً ؤغهف الحللاث في الخغُحراث الذًملشاؾُت في الها

الحيىماث ًمىً ؤن جخػمً آلُاث العؿىة بظخخذام ظالح اإلالاؾهت العُاظُت وؤلاكخطادًت للهمل نلى بظلاؽ 

لحشهت خماط في بؾاس العلؿت الفلعؿُيُت، وهما هجذ خالت ؤوسبا الششكُت التي وان فيها الهامل  "اإلاىخخبت" هما خذر

 بمثابت الفشص اإلاعانذة للخغُحر. -في غالبه -جيالخاس 

للذ وان بهذالم الثىساث وخاضت في جىوغ ومطش مفاحئت للجمُو" الذاخل والخاسج"، ونلى الشغم مً ؤن َزٍ 

ؤلاهخفاغاث حهذ مبرسة بفهل هكم ؤلاظدبذاد الهشبي، وما وضلذ له َزٍ الشهىب اإلادخلىت بيافت ؤشياٌ ؤلاظخهباد 

  وؤلاظدبهاد.

بني -خعب الكاَش-ؤن مفاحئت الخاسج إلاا خذر واهذ و  ػو بدعاباث ٍو  ملحىقت، بال ؤهه ؤخز ًخإَب ٍو

اث للخهامل مو آلاح َى  ، وؤلاظخهذاد إلداسة ما بهذلو بهذ َزا مً زىساث، مً هاخُت ؤخشي.يظِىاٍس

 نلى ماامشة 
ا

بذو ؤن وضف حهاكب وجضامً الاهخفاغاث الهشبُت اإلاؿالبت بالخغُحر الشامل، لِغ بال دلُال ٍو

يي، ما َى بال ملىلت ال حعي خلاثم  خاسحُت هبري غذ بظخلشاس اإلاىؿلت، ولخلعُمها لطالح اإلاششوم الطهُىوي وألامٍش

خ، مً هاخُت، هما ؤنها حهبر نً بنهضامُت وسحهُت ال  ى ما  الخاٍس جامً بلذسة الشهىب الهشبُت نلى بمياهُت الخغُحر، َو

ت مهىاٍ الىكىم في  هجحذ ألاهكمت الاظدبذادًت الهشبُت في غشظه في الزاهشة الجمانُت للشهىب، وؤن اإلاؿالبت بالحٍش

اب ونذم ؤلاظخلشاس، ووضف بهؼ ألادواس التي كامذ ب ها بهؼ بشازً الخبهُت واإلااامشاث الخاسحُت وتهذًذاث ؤلاَس

دٌو الجىاس الهشبي هةًشان وجشهُا، إلظخغالٌ َزا الحشان الهشبي لخدلُم ؾمىخاتها ؤلاكلُمُت باإلغافت بلى دوس الىُان 

 الطهُىوي الزي ًتربظ بةظخغالٌ ول ما ًدذر باإلاىؿلت لخىفُز ماامشاجه اإلاخخالُت نلى ألاسع و الشهب. 

ا ؤم  ونلُه، ما َى مىكف دٌو الجىاس : بًشان وجشهُا، ُا ل شيلذ نامل اًجاب والىُان الطهُىوي مً الخغُحر؟ َو

ا لهملُت الخغُحر في الىكم العُاظُت الهشبُت، التي معتها دًىامُاث الخغُحر بهذ  ُا  ؟2011ظلب
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 أوال: املىقف إلايزاني 

ذمذ كشاءاث نذًذة خٌى خلفُاث اإلاىكف ؤلاًشاوي مً الخغُحر في اإلاىؿلت الهشبُت، وسهضث جلً الشئي 
ُ
للذ ك

الىاججت ننها باألظاط نلى هلؿخحن؛ اإلاششوم ؤلاكلُمي ؤلاًشاوي ومىدعباجه اإلازَبُت وؤلاظتراجُجُت، والخلاؾهاث 

ظتراجُجُت في بِئت اإلايىن العني، واخخماٌ ؤن جخدشن ؤلاًشاهُت مو اللىي الىبري مً نذم الُلحن مً الخدىالث ؤلا 

ضىب بظخلاللُت لها مهنى، غحر ؤن البهذ اإلاخهلم بؿبُهت الىكام الزي ًطفه البهؼ ب "الدعلؿي" في بًشان وجخىفه 

 مً جإزحر الهذوي الذًملشاؾُت في البِئت اإلاجاوسة  واإلادُؿت، جمثل مدذدا سثِعُا في اإلاىكف ؤلاًشاوي مً الشبُو

 .  (i)الهشبي

شحو  -ما ٌعمى –للذ جمخهذ بًشان كبل  اث مشجفهت مً الشهبُت في الشاسم الهشبي، ٍو بالشبُو الهشبي بمعخٍى

ىُت وؤلاظشاثُلُت ، ووكىفها بلى حاهب خشهت اإلالاومت في فلعؿحن هما ًبذو، وؤمخذ  العبب لخدذيها لعُاظُت ألامٍش

ً وغضة، وؤنخبرث بًشان ؤن الحشان الشهبي في  هفىرَا في اإلاىؿلت الهشبُت بلى الهشاق وظىسٍت ولبىان والُمً والبدٍش

ً َزا الحشان بحن ولزلً، جشاوح مىكفها م، (ii) جىوغ ومطش والُمً بإهه ًلكت بظالمُت، وؤهه بمخذاد لثىستها ؤلاظالمُت

الخإًُذ جاسة، واإلاهاسغت جاسة ؤخشي، خُث ؤنها ؤًذث بهؼ الثىساث، مثل زىسة مطش وجىوغ، وؤًذث غمىُا الثىسة 

ً، وسفػها  اللُبُت، مو الخدفل نلى الخذخل الهعىشي الغشبي، هما ؤًذث مؿالب اإلاهاسغت الشُهُت في البدٍش

ً، وؤًذ البرإلاان للخذخل الخاسجي، مً ححرانها ؤنػاء مجلغ الخ هاون الخلُجي للمو اإلاكاَشاث الشُهُت في البدٍش

 .(iii)ؤلاًشاوي الاخخجاحاث في الُمً، ولىىه سفػها في ظىسٍا

بذو ؤن مىكف  ت في ظىسٍا ، ؤهبر داللت نلى سئاَا اإلاخىاكػت بشإن قاَشة الشبُو ٍو بًشان مً ألاخذار الجاٍس

ذ  ناما،  30ؤلاهخفاغاث الهشبُت ألنها هجمهىسٍت بظالمُت واهذ لها زىستها كبل الهشبي، فمً حهت جضنم ؾهشان ؤنها جٍا

وجإًُذَا الىكام العىسي في مىاحهت  .(iv)لىً مً حهت ؤخشي حعلـ  مضانمها خحن هشي مىاكفها مً الثىسة العىسٍت

الخاسحُت، وخاٌو  الاخخجاحاث الشهبُت التي ججخاح اإلاذن العىسٍت لذسحت ؤنها وضفذ جلً الاخخجاحاث باإلااامشة

ؤلانالم ؤلاًشاوي حعلُـ الػىء نلى الشواًاث الشظمُت العىسٍت، وججاَلذ مؿالب اإلاهاسغت وسواًاتها في هُفُت بداسة 

 ألاصمت وجطىس ؤبهادَا.

والىاضح ؤن الذوس ؤلاًشاوي في ظىسٍا كذ ؤخز شيلحن مً الخهامل، ألاٌو مباشش: ورلً نبر الذنم ؤلانالمي 

والعُاس ي والاكخطادي واإلاالي، والهعىشي والخلني، والثاوي غحر مباشش: ورلً نبر الىهالء ومنهم مً ًدبو جىكُمُا 

ًادي دوسٍ بةششاف بًشاوي غمً ؤلاظتراجُجُت ؤلاًشاهُت مباششة إلًشان هدضب هللا، ومنهم مً َى دون رلً، وبن وان 

 .(v)في ظىسٍا

هما كلطذ بًشان في جللُل فشص هجاح الثىسة في بذاًتها، خُث كذمذ معاهذة ظُاظُت وبنالمُت ومادًت 

ب اإلالِشُاث الخابه ت" جمثلذ في جذخل كىاث الحشط الثىسي ؤلاًشاوي وفُلم اللذط، الزًً ظاَمىا في جذٍس ت ونعىٍش

" ورلً للحُلىلت دون حغُحر َزا الىكام، ؤو فخذ اإلاجاٌ ؤمام  (vi)للىكام العُاس ي العىسي، واإلاشاسهت في حبهاث اللخاٌ

زا اإلاىكف لم  اللىي الهشبُت والذولُت مً فشع ؤحىذتها نلى ظىسٍا، إلخشاحها مً خلف الهالٌ ؤلاًشاوي الشُعي، َو

ُجُت بحن ظىسٍا وبًشان، ألهه في خالت ظلىؽ هكام الشثِغ العىسي ًىً مفاحئا هدُجت لؿبُهت الهالكاث ؤلاظتراج

 ،ً "بشاس ألاظذ"، فُهنى رلً فلذانها ألَم خلُف اظتراجُجي في اإلاىؿلت، ومً زم فلذانها للخىاضل مو خلفاء آخٍش

ى ألامش الزي ًادي لخغُحر كىانذ لهبت اإلاىؿلت بإهملها، وول  رلً هشف نً مثل "خضب هللا" اللبىاوي، و"خماط"، َو

 الاصدواحُت العُاظُت في اإلاىاكف ؤلاًشاهُت ، التي ادنذ في البذاًت مىاضشتها لثىساث الشهىب الهشبُت.
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ني في اإلاىامت،  ونلى ضهُذ مىاكؼ مً الحالت العىسٍت، هجذ مىكفا مىاكػا إلًشان لخدشواث الشاسم البدٍش

ً لها ؤَمُت وخطىضُت دكُلت حذا، ظىاء نلى اإلاعخىي  الخلُجي ؤو نلى معخىي ؤؾمام بًشان، فلذ ؤًذث  فالبدٍش

ني، مً خالٌ دنمها  ألاخذار مىز بذاًتها، ووضفذ مؿالبها باإلاششونت، واتهمذ بالخذخل اإلاباشش في الشإن البدٍش

للىي اإلاهاسغت الشُهُت اإلاخمثلت في حمهُت الىفاق، والتي سؤث فيها بًشان ؤهمىرحا ًجب جؿبُله في البالد والتي 

بُت، وكخل ؤخذزذ  فيها جلً ؤلاخخجاحاث خلال باألمً الهام الذاخلي، هدُجت كُام اإلادخجحن بعلعلت مً ألانماٌ الخخٍش

زا الخذخل ناسغخه  شة لػبـ الىغو ألامني، َو ونىف، مما ظانذ نلى جفاكم ألاصمت، وبظخذناء كىاث دسم الجٍض

 .(vii)بًشان بشذة

لم حعخؿو بًشان ؤن حشيل مىكفا مىخذا اججاٍ زىساث الشبُو الهشبي، فخهاملذ مو ول خالت ؾبلا إلاطالحها ومىكف 

الذٌو الهشبُت راتها مً ؾمىخاتها ؤلاكلُمُت، واإلاالخل ؤن َزٍ العُاظت جخىافم وجلخلي في الهذًذ مً ؤَذافها مو ظُاظاث 

وختى سوظُا ؤلاجدادًت التي حهمل مً ؤحل بعـ ظُؿشتها نلى اإلاىؿلت الهشبُت الذٌو الىبري، والىالًاث اإلاخدذة ألامٍشىُت، 

بيل جىاكػاتها، والتي ًإحي في ملذمتها الخدىم في اإلاىاكو الجُىبىلُدُىُت، وبظخغالٌ الثرواث الؿبُهُت فيها، ورلً لخذمت 

ى  ؤنها ما جضاٌ جشفو شهاس مهاداتها لللىي الىبري تهذف بًشان لخدلُله في الىاكو، نلى الشغم مً ما بظتراجُجُتها الشاملت، َو

 ولخىاحذَا في ؤَم معاساتها ؤلاكلُمُت.

 ثانيا: مىقف النيان الصهيىني ) إسزائيل (

حهـذدث ؤبهاد ؤلاهخفاغاث الشهبُت وهخاثجها في الذٌو الهشبُت داخلُـا و خاسحُا، ولهل ؤَـم جإزُـشاتها نلى 

َــى معخلبـل ألا  مـً في اإلاىؿلت والعالم مو بظشاثُل، والزي جدىمـه مهـاَذاث وبجفاكـاث دولُت، العاخـت ؤلاكلُمُـت 

وحعهـش كىي هبري نلى سناًخه، وألامش الزي جطبذ مً خالله ألاوغام الذاخلُت ؤَم نامل في اظخمشاس َزا العالم ؤو 

، ورلً بىـاء نلى بهؼ اإلااششاث، همعخلبل الطشام الفلعؿُني ؤلاظشاثُلي،  ـت بنهُاٍس و الخدـٌى في العُاظاث اإلاطٍش

هدـى اللىي ؤلاكلُمُـت، ؤو جإزحر ألاصمت العىسٍت نلى ألامً في الجىالن وبظشاثُل، وختى حىىب لبىان وجذانُاجه نلى ؤمً 

 بظشاثُل. 

فما َى مىكف الىُان الطهُىوي )بظشاثُل ( هىُان مغشوط في كلب الىؾً الهشبي مً الخدىالث العُاظُت التي 

 هذًذ مً ألاهكمت العُاظُت الهشبُت؟معذ ال

حمُو الخطٍشداث ؤلاظشاثُلُت الشظمُت بالخهبحر نً اإلافاحإة الىبحرة، مو ؤلاهياس وؤخُاها مو الخللُل مً  للذ بحعمذ

ف منها، في ؤخُان ؤخشي، لىً مهما اخخلفذ َزٍ الخطٍشداث؛ بال ؤن الطذمت مً ظشنت  شإنها، ؤو التهلُل والخخٍى

، وجشي في الخؿىساث، والللم مً اإلاعخلبل َى الهامل اإلاشترن بُنها، فا
ا
لخيبااث والخهمُماث خٌى اإلاعخلبل مدشابهت حذا

 ظلبُا ًىلل بظشاثُل بلى وغو اظتراجُجي ضهب
ا
مىً جلخُظ ؾبُهت اإلاىكف الشظمي  .(viii)الثىساث الهشبُت جؿىسا ٍو

 :( ix)ؤلاظشاثُلي مً الخدىالث العُاظُت في اإلاىؿلت الهشبُت في العلىهُاث الخالُت

 لفىشة ؤن بظشاثُل دولت دًملشاؾُت َادثت، حهِش وظـ مىؿلت غحر معخلشة.مداولت اظخغاللها للتروٍج  (1

بت مً بظشاثُل بهذ مطش، خاضت ألاسدن. (2  الخخىف مً اهخلاٌ نذوي الثىساث بلى الذٌو اللٍش

ت والذبلىماظُت بحن بظشاثُل ونذد مً الذٌو الهشبُت. (3  الللم مً كؿو الهالكاث الخجاٍس

ف مً (4  نذم اظخلشاس اإلاىؿلت في خاٌ هجاح الثىساث نلى اإلاطالح الغشبُت. الخخٍى

ف مً َُمىت الحشواث ؤلاظالمُت اإلاخؿشفت نلى العلؿت، ونلى سؤظهم ؤلاخىان اإلاعلمحن. (5  الخخٍى
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ولهزا، حاءث سدة الفهل ؤلاظشاثُلُت الشظمُت نلى اهذالم الثىسة الشهبُت في جىوغ فاجشة، لىنها مشىبت بللم مً 

ا في العُاظت ؤلاكلُمُت واللػُت الفلعؿُيُت ، ولها نىامل حهل  " البهذ الجغشافي لخىوغ ونذم جإزحَر اإلاطحر اإلاجهٌى

ظشاثُلي، وهي هفغ سداث الفهل ؤلاظشاثُلُت نً الحالت الُمىُت مً اللػُت الخىوعُت معإلت َامشُت في الخفىحر ؤلا 

" ألنها  واللُبُت".
ا
ا وبكلُمُا ودولُا ُا وبخخلف ألامش نىذما بمخذ لهُب ؤلاخخجاحاث بلى مطش، راث ألاَمُت الخاضت نشب

ا، وجشبؿها مهاَذة ظالم مو بظشاثُل، ولها هفغ الخىحعاث م
ا

، وؤكىي حِش
ا
و بظشاثُل ؤهبر دولت نشبُت ظياها

بخطىص ؤلاظالم العُاس ي، مثل خماط وخضب هللا،" ولم تهذؤ بظشاثُل بال بهذ وكىم الاهلالب الهعىشي في مطش في 

 ، بلى خذ جطىس ؤن لها الذوس الىبحر نبر خلفائها في جىفُزٍ.(x)،نلى ًذ كاثذ الجِش نبذ الفخاح العِس ي 2013ًىلُى  3

جخعش والء الىكام العُاس ي اإلاطشي، وقهىس كىة بكلُمُت ؤخشي مىافعت لها  ولم جىً بظشاثُل نلى اظخهذاد ؤن      

ت الىلُذة،  ا، باإلغافت بلى بًشان وجشهُا، ولهزا نمذث نلى بحهاع الخجشبت اإلاطٍش في الششق ألاوظـ، مً وحهت هكَش

ىُت خاضت في قل وضٌى الحشهت ؤلاظالمُت في مطش بلى زا بمعانذة الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش العلؿت، فمطش جمثل  َو

لها الشضُذ الاظتراجُجي هما ًؿلم نليها وصٍش الحشب ؤلاظشاثُلي ألاظبم" بيُامحن ؤٌهاصس" ألنها حشيل اليابذ لحشهت 

 خماط الفلعؿُيُت، ومىافعت للذبلىماظُت ؤلاًشاهُت، وجلهب دوس الىظُـ اإلاشغىب بظشاثُلُا في اللػُت الفلعؿُيُت.

ً في بظشاثُل      وللذ حهل الخخىف مً وضٌى هكام خىم في اللاَشة ٌغّحر مً ظُاظاتها ججاٍ جل ؤبِب، الىثحًر

اهاتهم نلى كادة الجِش اإلاطشي، وكذ مىدذ الصحف ؤلاظشاثُلُت معاخاث واظهت آلساء الىثحر  ًفصحىن نً ؾابو َس

ذ ؤن مطلحت  بظشاثُل جلخض ي خفاف كادة الهعىش في مطش مً الىخب العُاظُت ، التي ؤوضحذ بشيل واضح وضٍش

 .(xi)نلى ضالخُاث الحىم الشثِعت، الظُما في ول ما ًخهلم بالهالكاث الخاسحُت ،وكػاًا ألامً اللىمي

خمثل ؤخذ ؤَم ؤظباب الاخخفاء ؤلاظشاثُلي باالهلالب الزي كادٍ وصٍش الذفام نبذ الفخاح العِس ي في خلُلت       ٍو

عش ؤلاهؿبام العاثذ لذي  كادتها بإن ظلؿت العِس ي هي بمخذاد لحىم مباسن، فلذ هخب اإلاعدششق الطهُىوي بًاٌ َص

في "بظشاثُل الُىم"، خُث ؤكش بإهه لم ٌهذ إلظشاثُل خاحت في ؤلافشاج نً مباسن ونىدجه للحىم، نلى انخباس ؤن 

 .خيىمت العِس ي جلتزم بمىهجه

ألاوغام فيها، ختى جدٌى ؤلاَخمام ؤلاظشاثُلي بليها وىنها حهذ حبهت  وما بن جفجشث ألاصمت العىسٍت وما آلذ بلُه      

كخاٌ مفترغت،نلى ؤظاط ؤن بظشاثُل مدخلت ألساض ي ظىسٍت " الجىالن اإلادخل" ، وليىنها مً اإلادىس الشادًيالي اإلاهادي 

 .(xii)إلظشاثُل في اإلاىؿلت

ي مذي جخىافم اإلاطالح الشوظُت وؤلاظشاثُلُت في حاء الخذخل الشوس ي في ظىسٍت لِشيل الدعاٌئ ألاَم، بلى ؤ      

ش الخهاون الشوس ي، خاضت بهذ بنالن الخيعُم الشوس ي ؤلاظشاثُلي، ومكاَش الشغا ؤلاظشاثُلُت  ظىسٍت؟، وهي جمثل حَى

، وكذ حاء الخذخل الشوس ي ملابل ضفلت، بهذ ؤن واهذ (xiii)نً الخذخل الشوس ي ؤلاًشاوي في اإلاىؿلت لذنم بشاس ألاظذ

ىُت نً جىحُه الػشبت ملابل الى  ىُت نلى وشً غشب ظىسٍت، جىاصلذ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش الًاث اإلاخدذة ألامٍش

جخلي هكام ألاظذ نً ألاظلحت الىىوٍت العىسٍت، وكذ حاء حهاقم الذوس الشوس ي في ظىسٍا في ملابل ببلاء الهذف مً 

بلاء ظُؿشجه الجضثُت نلى مىاؾم مدذودة في البالد، في الخذخل الشوس ي فيها، َى نذم ظلىؽ هكام بشاس ألاظذ؛ مو ب

الث فيها جدمل  ى ما ًمهذ إلكامت دٍو ملابل ببلاء ظُؿشة بلُت الفطاثل نلى ؤحضاء ؤخشي مً التراب العىسي، َو

 مىاضفاث ؾاثفُت ونشكُت ومزَبُت.

خدىالث التي حشهذَا بهؼ مً وكذ اجخز الجِش ؤلاظشاثُلي خؿىاث نملُت إلاىاحهت ألاخؿاس اإلادخملت نً ال      

 الذٌو الهشبُت، مثل:
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ت، وجمذًذ فتراث الخجىُذ الاخخُاؾي، هما جم مشاحهت نذًذ  (1 ادة اإلاحزاهُت اإلاخططت للماظعت الهعىٍش ٍص

ش الهمل ؤلاظخخباساحي ت"، مو جؿٍى ووظاثله وجلىُاجه  الاظتراجُجُاث" خاضت للجِش العادط نلى الحذود اإلاطٍش

 واظخدذار وخذاث حذًذة لذنمه مُذاهُا.

بنؿاء ؤَمُت هبري للهمل في الفػاء الافتراض ي؛ هكشا للذوس الزي لهبخه وظاثل الخىاضل الاحخماعي في جدٍشً  (2

 الشاسم الهشبي.

ا في بسظاٌ الىكشة الفىكُت الاظخهالثُت، التي جاهذ ؤن ً وغحر  وجكهش سدود الفهل ؤلاظشاثُلُت بظخمشاَس الهشب غحر كادٍس

ً للخدٌى بلى ؤهكمت دًملشاؾُت، فالشؤي الهام ؤلاظشاثُلي مدطىس بىالدة هكام دًىخاجىسي حذًذ ظُدل مدل  حاٍَض

لت الظخالم الحىم  .(xiv)الىكام اللذًم، وؤن الحشواث ؤلاظالمُت هي اإلاَا

 جطب في مطلحت الشهىب ومً مىكىس ؤن بظشاثُل لِعذ بهُذة نما ًجشي مً جؿىساث مدعاسنت ال       

ىُت (xv)الهشبُت" ، بل جطب في مطلحت اللىي اإلاػادة للثىسة، فلذ نملذ حاَذة بالخيعُم مو الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ودٌو الخلُج الهشبُت نلى بحهاع الخجشبت الاهخلالُت في بهؼ الىكم العُاظُت الهشبُت، في قل ضهىد بظالمي ال 

ى غمان جفىق بظشاثُل، وؤن ؤلاظخلشاس باليعبت لها جشجػُه الخىاصهاث الذولُت الح اضلت في مىؿلت الششق ألاوظـ، َو

 هي اللُمت الهلُا ختى نلى خعاب الذًملشاؾُت.

: املىقف الترمي
ً
 ثالثا

ؤدث الثىساث الهشبُت إلنادة اظخذناء الذوس التروي هإهمىرج، مو ججذد الجذٌ خٌى مذي ؤلافادة مً الخبرة     

الترهُت" هخىكُم الهالكت بحن الذًني والعُاس ي، خُث ًمىً الخمُحز بحن نذة بججاَاث، بهػها ًشهض نلى آلُاث غبـ 

شهض نلى دالالث هجاح ؤلاظالم العُاس ي، مخمثال في خضب خشواث ؤلاظالم العُاس ي، وغمان مذهُت الذولت، والبهؼ ً

 .(xvi)الهذالت الخىمُت ؤلاخىاوي، في جدلُم الخىافم داخلُا وخاسحُا"

واهذ الخجشبت الترهُت اإلاهاضشة الطانذة و " الىاجحت داخلُا وخاسحُا" احخمانُا واكخطادًا وظُاظُا، والتي ًلىدَا 

 .(xvii) ً الذٌو الهشبُت اإلاعدبذة بالعلؿت والثروةخضب الهذالت والخىمُت مدشحت للهذًذ م

وفشث الثىساث مجاال ليشاؽ جشهُا في ؾشح دوسَا هؿشف زالث ووظُـ في مهالجت الخالفاث الهشبُت الذاخلُت،       

مو الترهحز نلى اإلاذاخل العُاظُت والذبلىماظُت، ورلً جدلُلا إلابذؤ ؤظاس ي في العُاظت الخاسحُت الترهُت "ضفش 

ل  7 مشاول"، وقهش َزا حلُا فُما ؤنلىه الشثِغ ؤسدوغان في م إلاهالجت الىغو في لُبُا 2011ؤفٍش  .(xviii)نً خؿت ؾٍش

وباظخلشاء ؾبُهت اإلالاسبت الترهُت بصاء زىساث الشبُو الهشبي، جىشف ؤنها جإظعذ نلى فشغِخحن ؤظاظِخحن       

 مشجبؿخحن ببهػهما البهؼ:

ًذفو بلى الخىُف مو َزا الخغُحر ولِغ  ؤن جؿىساث الششق ألاوظـ حشحر بلى ؤهه ال مفش مً الخغُحر، بما : اـــــــــــأوله

 ملاومخه.

ؤن الخىُف التروي مو َزٍ ألاخذار بالطىسة اإلاالثمت مً شإهه ؤن ٌهكم مطالح جشهُا في اإلاىؿلت نلى  وثانيهما:

 الطهُذ العُاس ي والاكخطادي وألامني.

ً الهابذًً       بً نلي، ووان اإلاىكف التروي مً  فىحئذ جشهُا بدشان الشاسم في جىوغ الزي ؤظلـ هكام الشثِغ ٍص

ا وجبلىسا، مً خُث الخإًُذ ووضىال بلى  خُث اإلابذؤ مو الثىسة الخىوعُت، ؤما مو مطش فلذ واهذ الشئٍت ؤهثر وغىخا

 .(xix)ظىسٍا خُث بلغ اإلاىكف رسوة الحعم واللؿو
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ًخهلم بخإًُذَا ودنمها للحشان الزي جمش به دٌو اإلاىؿلت هيل وكذ مشث العُاظت الترهُت بإسبهت مشاخل في  فُما

 :(xx)الخهامل مو ؤخذار الثىساث الهشبُت

 مزحلت التحزك الحذر أحادي الجانب .5

 الترخُب بثىساث الشبُو الهشبي وخُاساث ؤلاضالح العُاس ي واللُبرالي. (ؤ 

ذ، ألن اإلاطالح الاكخطادًت الترهُت اإلاهمت باإلاىؿلت واهذ مهشغت للخؿش،  الحزس  (ب  خُاٌ جلذًم دنم واضح وضٍش

 والظُما في لُبُا.

 التردد في كبٌى الػغىؽ الذولُت لخغُحر الىكام، وؤلاهخلاد الهادت لحلف الىاجى، في اإلاشاخل ألاولى للثىسة اللُبُت. (ج 

 مزحلت املشارلت املترددة .0

لت مترددة في جذخل الىاجى في لُبُا جدذ غغـ دولي مخىاٍم، ومخاؾش خعاسة دنم دٌو الشبُو اإلاشاسهت  (ؤ  بؿٍش

 الهشبي.

 فيها. (ب 
ا

ا خاضال ًُّ ا ظلب  مىكفا
ا
 امخىام جشهُا نً اللُام بذوس فانل في لُبُا، الفتراغها نامت

عىسي في البذاًت ليي اجبهذ جشهُا ظُاظت بظدباكُت صاثذة في ظىسٍا، لىً مً خالٌ الػغـ نلى الىكام ال (ج 

 ًلذم جىاصالث.

هُت لهام (د  ٌ ؤلاهدباٍ التروي نً الشبُو الهشبي بلى الذاخل التروي، خُث العباق لإلهخخاباث الدشَش  .2011زم جدىا

 السياست إلاستباقيت ألاحاديت .3

ا نلى بقهاس خضب الهذالت والخىمُ (ؤ 
ا
ت زلت نالُت اوهىعذ اإلاشخلت الجذًذة للعُاظت الخاسحُت الترهُت ألاهثر وشاؾ

هُت.  بهذ الاهخخاباث الدشَش

خاولذ جشهُا هعب مشهض الطذاسة في الشبُو الهشبي مً خالٌ جىحُه الاهخلاد اللىي إلظشاثُل، والظُما في  (ب 

ش ميشىس نً ألامم اإلاخدذة واإلاىداص إلظشاثُل في ؤصمت اللافلت الترهُت.  نالكتها بخلٍش

 ى ؤَمُت جشهُا في الهالم الهشبي.مىاضشة اللػُت الفلعؿُيُت وىظُلت للحفاف نل (ج 

اسة مطش وصٍادة وجحرة ؤلاهخلاد الهلني لىكام بشاس ألاظذ. (د   ٍص

 مزحلت العىدة النتهاج مشيد من الحذر .4

 بججهذ جشهُا بنهاًت الهام ألاٌو الهذالم زىساث الشبُو الهشبي بلى الهىدة إلجبام الحزس والهذوء بشيل ؤهبر. (ؤ 

 الخيلفت الاكخطادًت إلاا اجبهخه جشهُا ججاٍ ظىسٍا سد فهل نىُف مً الىكام العىسي. ؤفشصث (ب 

َىان خالت مً نذم الُلحن ججاٍ الحالت العىسٍت ألن هخاثج الطشام الذاثش بحن الىكام العىسي واإلاهاسغت ما  (ج 

 جضاٌ غحر مدعىمت بهذ.

نلى الىكام العىسي، وكبٌى مبادساث مً  جىافم الخدشن التروي مو ما ًخخزٍ ؤلاجداد ألاوسوبي مً نلىباث (د 

 الىاجى حعتهذف بًشان.

ا الصحُذ، بال ؤن معاس الهالكت مو ؤلاجداد ألاوسوبي (ٌ   -وسغم ؤن الهالكاث مو الىالًاث اإلاخدذة قلذ نلى معاَس

 لِعذ هزلً. -وبخاضت فشوعا
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ا لذي بهؼ دواثش ضىو العُاظت الخاسحُت التره (و  ا مدضها
ا
ُت، والتي فُما ًبذو وسؾذ حهىغ ظُاظت الحزس بدساو

ٌٍ فُه.   هفعها في ظُاظاث اإلاىؿلت بشيل مغا

ونلى الهمىم، فلذ جللذ جشهُا خعاسة بظتراجُجُت بعبب ما خذر في مطش، نلى بزش بهلالب الهعىش نلى خىم 

ؤنها حهاؾذ ، ؤي فلذانها ألخذ ؤَم خلفائها بهذ زىسة الشبُو الهشبي، بلى خذ 2013ًىلُى  1ؤلاخىان اإلاعلمحن، في  

ا مً اإلاهاسغت الفاسة مً الىكام الهعىشي اللاثم في  كُادتها مو الحذر وهإهه خذر داخلي جشوي، فلذ اظخلبلذ حضءا

ش، وسثِغ الىىِعت اللبؿُت، التي انخبرتهم  م نبذ الفخاح العِس ي، وشُخ ألاَص مطش، هما َاحمذ كاثذ الجِش الفٍش

 .(xxi)س ي، ووضلذ الهالكاث بلى خذ ؾشد العفحر التروي في اللاَشةمثلث ؤلاهلالب نلى الشثِغ الششعي مدمذ مش 

ؤما الحالت العىسٍت فةن اإلاجهىداث التي بزلتها اللُادة الترهُت في ظبُل بًجاد مخشج لألصمت العىسٍت والتي جمثلذ       

        xxii)( : ؤظاظا في

، وبجاخت الفشضت لها وي حهلذ ماجمشاث في مذن جشهُت. جبني (ؤ 
ا
 اإلاهاسغت العىسٍت، ودنمها ظُاظُا

بظخلباٌ الالحئحن العىسٍحن الزًً حهشغذ مذنهم وبلذاتهم الحذودًت الحخُاح الجِش العىسي وكىاث ألامً،  (ب 

(، واظخلبالهم وسناًتهم وسبما حشجُو اإلا
ا
 بىاءَا معبلا

ا
ىاؾىحن العىسٍحن في َزٍ وبىاء مخُماث لهم )وؤخُاها

اسة اإلاخُماث.  البلذاث نلى اللجىء، واظخلذام الىفىد الشظمُت ووظاثل ؤلانالم لٍض

ألاوسوبي وؤلاداسة ألامحرهُت بخفهُل جطلب مىاكفها مً  الجهذ الزي بزلخه العُاظت الترهُت إلكىام ؤلاجداد (ج 

 الحذر العىسي، وجدٍشؼ َزٍ البلذان للػغـ نلى ظىسٍت بمخخلف الىظاثل وألاظالُب.

ى بظلاؽ هكام الشثِغ بشاس  2011لم ًخدلم الهذف ألاظاس ي للعُاظت الترهُت، والزي سفهخه مىز الهام  (د  ،َو

ت جشهُت نشبُت دولُت إلاهاكل الىكام في ظبخمبر ألاظذ، سغم اظخهذاد جشهُا لػشبت نعى ، وهي الػشبت 2013ٍش

ا في اإلاُذان لطالح  التي لم جخدلم، باإلغافت بلى جشاحو دوسَا نلى بزش جشاحو دوس الجِش العىسي الحش نعىٍش

ابُحن  .(xxiii)كىي ؤضىلُت مخؿشفت، مثل حبهت الىطشة وجىكُم الذولت ؤلاَس

الشهب العىسي التي جدىلذ بلى زىسة، زم بلى خشب داخلُت، زم بلى  لىً بهذ خمغ ظىىاث مً اخخجاحاث

اب" ، زم بلى ضشام بكلُمي بىىهت دولُت، باث واضحا ؤن اإلاعاس الزي ؤظغ له اجفاق فُِىا بحن هحري  "خشب نلى ؤلاَس

م الذولُت اإلافشوغت نلى حمُو ألاؾشاف لحل ألاصمت العىسٍت، وفي َزا اإلاػ ماس حهشع والفشوف َى خاسؾت الؿٍش

بشيل ملمىط نلى جفاضُل اإلاشهذ العىسي، وظبل الخشوج مً ؤصمخه، ورلً لهذة  جإزحٍر جشاحو بلى الذوس التروي

 .(xxiv)ؤظباب وفي نذة مدؿاث، ؤَمها

م والجذٌو الضمني والعلف  (ؤ  فشع الحل في اجفاق فُِىا بحن الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا، بما ًخػمً خاسؾت الؿٍش

 .سؤي الذٌو ؤلاكلُمُت اإلاهىُت، ومنها جشهُا، بل بتهذًذ غمني ليل مً ال ًىافم نلى َزا اإلاعاسواإلاأالث، دون ؤخز 

ؤصمت بظلاؽ اإلالاجلت الشوظُت ،وما جالَا مً بحشاءاث سوظُت مخخالُت ومدعاسنت، ظُؿشث ألاخحرة مً خاللها  (ب 

ىت في الشماٌ العىسي في خىم نلى ألاحىاء العىسٍت وؤضبدذ بىدُجتها الفىشة الترهُت خٌى بوشاء مىؿلت آم

جدذًذا، دون  -اإلادعىبىن نلى جشهُا -اإلاعخدُل، فػال نً اظتهذاف اإلاهاسغت العىسٍت "اإلاهخذلت"، والترهمان 

 كذسة ؤهلشة نلى الشد ؤو الحماًت.  

ىظـ، بهذ اظخلذام نذة دٌو خامالث ؾاثشاتها لششق اإلاخ -ؤو بكلُمي بىىهت دولُت-جدٌى ألاصمت بلى هضام دولي  (ج 

ى ما ؤغهف اإلاىكف التروي وؤهضله مً معخىي دولت هّذٍ ضاخبت كشاس، بلى جشط في مىكىمت خلف شماٌ  َو

 .ألاؾلس ي في اإلاىؿلت
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خعاسة ملف اإلاهاسغت العُاظُت ،وبظخالمه بشيل وامل مً كبل العهىدًت ،نبر نذة خؿىاث ؤبشصَا ماجمش  (د 

اع، وما جالٍ  .الٍش

ت كىاث خماًت  (ٌ  الخىافغ ألامحروي الشوس ي نلى الخهاون مو خضب الاجداد الذًملشاؾي)الىشدي(، ورسانه الهعىٍش

ما الامخذاد العىسي لحضب  ابُحن في جشهُا، بانخباَس ما اإلاطىفان جىكُمحن بَس الشهب في مىاحهت جىكُم الذولت، َو

ى حهاون ؤخُا مششوم "اإلامش" الىشدي  في شماٌ ظىسٍا، والزي ال ًخم بال نبر اإلاشوس بلى غشب الهماٌ الىشدظخاوي، َو

نهش الفشاث، لىضل الياهخىهاث الىشدًت ببهػها البهؼ، ألامش الزي حهخبٍر ؤهلشة خؿا ؤخمش باليعبت لها وألمنها 

 اللىمي، دون ؤن جللى الىثحر مً آلاران الطاغُت ختى آلان في واشىؿً .

وظّشنذ  -هؿاكها الؿبُعي  –اللاثمت، نادث جشهُا بلى الششق ألاوظـ لىً بمهٌض نً ؾبُهت الحيىمت الترهُت و 

الثىساث الهشبُت َزٍ الهىدة بشيل ملحىف، وبالشغم مً دوسَا اإلادذود في ملّذماث الشبُو الهشبي، بال ؤهه ظِخهحن 

 في ما ًخهلم بخؿىس الحيىماث ؤو 
ا
 اإلاهاسغت التينلُىا ؤخز جشهُا بهحن الانخباس هؿشف مهم في اإلاىؿلت، خطىضا

 .(xxv)لىدَا ؤلاخىان اإلاعلمىن ً

وللذ ؤخذزذ زىساث الشبُو الهشبي ضذمت للعُاظت الخاسحُت الترهُت، ورلً بعبب جإزحر َزٍ الثىساث نلى 

الذاخل التروي راجه، والخإزحر الزي ؤخذزخه نلى نالكاث ومطالح جشهُا ؤلاكلُمُت والذولُت، فالعُاظت الخاسحُت 

جلىم نلى "ضفش اإلاشاول" جإزشث بعبب الثىساث الهشبُت، ورلً بعبب جىجش نالكاث جشهُا مو دٌو  الترهُت التي واهذ

 .(xxvi)واهذ جشبؿها بترهُا نالكاث حُذة، مثل مطش وظىسٍا، وبزلً جيىن ظُاظت "ضفش اإلاشاول" كذ اهتهذ

مو الخغُحر العُاس ي الزي نشفخه بهؼ ألاهكمت العُاظُت  الهشبُت، وبشناًت الذٌو الىبري  حهاملذ دٌو الجىاس 

الهشبُت، مً مىؿلم خالت بدالت، ووفم ما جملُه اإلاطالح الخاضت ليل دولت، ومو رلً فةن الذٌو الهشبُت لم حعخفذ 

نملُت  مً البِئت ؤلاكلُمُت الذولُت اإلاخىاكػت ألاَذاف، واإلاطالح والشئي، فلذ لهب الهامل الخاسجي دوس الهاثم في

الخغُحر، ومداولت ؤلاهخلاٌ الذًملشاؾي والاضالح العُاس ي، ولم ًلهب دوس جفهُل الفشص هباقي الحاالث الثىسٍت 

يا الالجُيُت في الىكذ الحاغش. خ، ؤو جلً التي نشفتها ؤوسوبا الششكُت وؤمٍش  ألاخشي التي نشفتها الذٌو نبر الخاٍس

 الخاجمت :

ى بالثىساث الهشبُت ؤو " الشبُو الهشبي" كذ ؤدي بلى بشوص كىي دولُت مجاوسة ونلى الهمىم فلذ جبحن ؤن ما ٌعم

في بداسة ألاخذار وجىحيهها بما  -اإلاباشش وغحر اإلاباشش –ؤجُدذ لها الفشضت إلاداولت فشع هفىرَا مً خالٌ الخذخل 

 ثُت ، لخمىحن الخهاون فُما بُنها.ًخذم بظتراجُجُتها اإلابيُت نلى ؤلالحاق ختى و بن ؤدي بها بلى ججاوص الخالفاث الثىا

ذيها في اإلاىؿلت لخفهُل جىاحذَا،  إحي في ملذمتها بًشان ) الجمهىسٍت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت( التي حععى نبر مٍا ٍو

ى  دوس ًلخلي فُه الىُان الطهُىوي  ورلً نبر الخذخل الكاَش والخفي، في ول مً الهشاق ولبىان وظىسٍا والُمً...، َو

و الذولُت والتي مً بُنها بًشان، بلى جدلُم الخمحز في اإلاىؿلت بهذف الخدىم فيها  الزي ٌععى َى آلاخش نبر اإلاشاَس

)دٌو  ؤما جشهُا ) الجمهىسٍت الترهُت : الهلماهُت( فةن نالكاتها ؤلاظتراجُجُت لم جىلؿو مو الىُان الطهُىوي وكُادتها.

ض الخلاسب بُنهما َى غمان لخذمت بظتراجُجُتها الشاملت في بظشاثُ ىُت، ومً مىؿلم ؤن حهٍض ل (، ورلً بشناًت ؤمٍش

وظُكل َىان خشص بحن ول مً بًشان وجشهُا وظشاثُل، مً حهت ونالكتهم مو الىالًاث اإلاخدذة  الششق ألاوظـ.

ىُت مً حهت ؤخشي، لخجاوص مكاَش جىجش الهالكاث فُما بُنهم،  بعبب ما جمش به اإلاىؿلت مً جىجشاث. ألامٍش

واإلاالخل ؤن ألاخذار التي جمش بها اإلاىؿلت كذ خُذث الهذًذ مً الخالفاث التي واهذ جؿبو الهالكاث بحن دٌو 

الجىاس الهشبي ) بًشان وجشهُا و بظشاثُل(، وهزلً بحن الحلُف اإلاششف لهم في الششق ألاوظـ، اإلاخمثل في ول مً 

يا وسوظُا، وبن معاس َزٍ الجزاناث ختى و بن ؾالذ وجىىنذ ظخذفو بالجمُو بلى بنادة َىذظت ظُاظاتهم ججاٍ  ؤمٍش
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بت باَػت نلى  ى ما ظُفشع غٍش ا، َو ا، ومىؿلت الششق ألاوظـ نمىما ما ًدذر في اإلاىؿلت الهشبُت، خطىضا

 الجمُو.
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